
 

 

)بر اساس تجربیات  1401 مصاحبه سر دفتریسواالت تخصصی  

 ( 97مصاحبه سال 

 گرداورنده: تیم ایران مصاحبه 

 / https://iranmosahebe.irآدرس سایت : 

اي ما تعريف كن. در مورد وكالتنامه اي كه ولي طفل با ديگري منعقد سند رسمي رو بر

سالگي رسيد تكليف وكالتنامه چيه؟ )دو نظر هست و هر كدوم  ١٨ميكنه، وقتي طفل به 

طرفدار يه نظريه هستن و بخشنامه هم هست در موردش( در مورد اتباع خارجي پرسيدن 

يران باهاشون برخورد كنيم يا دولت  اينكه ايا بايد در مورد مالك سن طبق قانون ا

 ( متبوعشون)قانون مدني ميگه ايران

در مورد معامله با حق استرداد پرسيدن گفتن توضيح بده برامون. پرسيدن اگر كسي در سند  

 ؟قطعي بيع بگه حق فسخ ميخوام بذارم براش سند تنظيم ميكني

 ؟سند رسمي چيه؟ چه ويژگي داره

 د ثبت اختياري و اجباري اسناد رو توضيح بدي

 ت قانون ثب ٣٤بيع شرط و معامله با حق استرداد و حكم ماده 

 ؟پدري وكيل براي صغير انتخاب كرده، وقتي صغير بالغ شد حكم وكالت چيه

 ؟تا وصي تعيين كرده، يكيشون فوت كنه چي ميشه ٥موصي 

يد به سند وكالت قبلي اضافه كرد)به الف وكالت داديد حاال در قالب متمم ميشه يه وكيل جد

 ( به طور يك طرفه وكيل جديد اضافه كنيد به قرارداد وكالت قبلي

 ؟وكالت بالعزل چيه

 ؟براي اتباع خارجي چجوري سند ميزني

 ؟صلح عمري رو چجوري تنظيم ميكني

 ؟وكالت ظاهري يعني چي



 

 

 شواري قضات تعداد…سند ومحتواي مفاد فرق..بائن طالق…يكيفرق تخلف وجرم..وصيت تمل

 ..ميدوني هرچه  بده توضيح ارث به راجع…دونفرند يا  نفرند تا ٤ آيا  كه درمجموع ثبت عالي

درموردثبت آني وثبت الكترونيكي ياخودمن درموردجعل سردفتردرجعل رايانه اي يا گفتن  

 بشده كه ميشدتخري اگرسندكالازبين بره سردفترمرتكب چه جرم سنتي 

مجازاتهاي اصلي كدامند + ادله اثبات دعوي + تعريف وديعه + طرح اين مسئله كه آيا به يه  

ساله ميشه گردنبند گ رانقيمتي را به وديعه داد ؟چرا؟ )جواب خير.زيرا طرفين بايد   ١٣دختر 

ساله در امور مالي رشيد نيست( + اهليت چيست +انفصال ١٣اهليت داشته باشند ودختر

چكار مي كنند )كفيل انتخاب ميشه ( واينكه كفيل چه كارهايي ميتونه انجام  سردفتر واينكه

بده و چه كارهايي نميتونه.+ميزان حق الثبت +نظر هيات نظا رت در اجراييه اي كه ثبت  

صادر ميكنه قطعه يا نه.واگر قطعيه ديگه نميشه به هيچ عنوان به آن رسيدگي كرد؟)جواب:  

آراء قطعي هيات مخالف قانون و.. براي صدور وحدت رويه   قطعيه ولي اگر تشخيص بدن كه

 شميده شورايعالي ثبت(+حق الثبت وكالت فرو

سرقت مال مسروقه انتقال مال غير است يا نه؟ كدام يك از جعل هاي سردفتر مفادي 

يشه  ميتوني به دادگاه بابت هواپيمايي كه از باالي خونت رد م)معنوي( و كدام ماديست؟ 

دادخواست بدي و اعتراض كني و قانوني كه دراين مورد تصويب شده چيه؟ قانون هاي 

خاص ثبتي رو بخونيد. جايي در قانون هست كه گفته باشه سند ابطال ميشه؟ سردفتر ميتونه  

براي كسي كه نصف اموالشو وصيت كرده سند تنظيم كنه؟ قانون در مورد آپارتمانها چيه؟ 

 ؟اراضي و ساختمانهاي فاقد سند چي ميگهقانون تعيين تكليف 

ثبت:وظايف سردفتر، مواردي كه سردفتر نميتونه سند ثبت كنه، اسناد مالكيت معارض، 

 …اعضاي شوراي عالي ثبت، اسناد الزم االجرا

 م واسه مدني و جزا: ماهيت حقوقي مناقصه و مزايده، قاعده فراش در قانون جزا، تعدد جر 

ر مورد غصب مي داني بگو ـ وصيت براي حمل ـ پدر حمل با وارد  سئوال مدني: هرچه د

كردن ضربه به شكم مادر حمل موجب از بين رفتن حمل مي شود ، وضعيت عقد وصيت 

چيست؟ آيا در اين حالت موصي به اصال” به كسي به ارث مي رسد )البته با فرض اين كه  



 

 

ي رسد چه كسي وارث است؟ پدر  موصي قبل از سقط جنين فوت كرده باشد( ؟ اگر به ارث م

از موصي به ارث مي برد؟ اگر خود موصي زنده باشد موصي به به چه كسي به ارث مي رسد؟  

)البته اين سئوال آخر مصاحبه كننده براي سنجش آي كيو بود( بعد يك دفعه وارد سئواالت 

دن مال و  جزا از سرقت و خيانت در امانت شد در موارد در حكم غصب )عاريه و وديعه دا

انكار از طرف دريافت كننده( و اين طور مساله را مطرح كرد كه اگر شخصي ، از كسي كه  

مدعي انكار دريافت مال شماست و در حكم غاصب است ، همان مال را سرقت كند چه  

جرمي واقع شده است، )مي خواست بداند آيا سرقت مستوجب حد واقع شده است؟( در مورد 

هم سئوال كرد )باز مي خواست بداند آياسرقت مستوجب حد است   سرقت فرش مسجد از من

 ( و آيا مسجد براي فرش حرز محسوب مي شود؟

سئواالت ثبت : انواع مسئوليت سردفتر؟ مسئوليت مدني سردفتر را توضيح بده ـ اصلي ترين 

ه وظيفه سردفتر چيست؟ چگونه احراز اهليت مي كني ؟ اصال” احراز اهليت يعني چه؟ )ج: ماد

سال داشت   ١٨و اگر طرف معامله كمتر از  ١٣١٣واحده راجع به رشد متعاملين مصوب

وبخواهد راسا” معامله كند در چه صورتي مي تواني معامله را ثبت كني؟ ج: ارائه گواهي رشد 

از دادگاه ( در مورد معرف و اين كه اگر نتواني هويت هيچ يك از متعاملين را احراز كني چند 

م است؟ آيا شهود يكي از طرفين مي تواند براي طرف ديگر شهادت دهد؟ اگر تا معرف الز

تمام جوانب احتياط را براي احراز هويت متعاملين رعايت كردي و از آنها كارت ملي ،  

شناسنامه و حتي معرف مطالبه كردي و سند را تنظيم و ثبت كردي ولي بعدا” معلوم شده كه 

و از اين طريق مال ديگري را برده آيا مسئوليت مدني  شخص معامله كننده بهت رودست زده

داري ؟ من جواب دادم با توجه به رعايت تمام جوانب احتياط و رعايت مقررات قانوني براي  

احراز هويت بنابراين رابطه عليت ميان عمل من به عنوان سردفتر و ضرر وارده به صاحب  

اين جواب مرا نپذيرفت و گفت مسئوليت مال و در نتيجه سردفتر مسئوليت مدني ندارد ولي  

سردفتر در هر حال مبتني بر تقصير است و مسئول جبران خسارت است.( در مورد صدور سند  

 ؟مالكيت المثني هر چه مي داني بگو



 

 

سواالت مدني و جزا: خيار عيب. تفاوتش با تدليس. مقدار زماني ك فوريت احراز ميشه.  

 .سرقت فرش مسجد. حرز

 .ثبت:كالهبرداري در ثبت. ميزان حق الثبت. ماخذ محاسبه آن

 ت ثب

 ؟ موجر از دريافت اجاره بها امتناع مي كنه،وظيفه سردفتر چيه ودر چه نوع سند اجاره اي!!

 ه بت را توضيح بدقانون ث۲٤،۲٥،١١ماده 

 ضتزاحم و تعار

 ٤۲استثنا ماده 

 يمدن

 ه حوال

 ا جز

 تسرقت و سرقت حدي و تفاو

 د مدني و جزا ماده را مي پرسيدند و مي گفتند توضيح دهي

 ف تعريف قذ

 فحد قذ

 تحد قذف قابل گذشت هست يا نيس

 ولد الزنا ارث ميبره

 ه شرايط ارث بردن زن و شوهر از يكديگر چي

 كآثار ثبت مل

 ي سند رسم

 اسند الزم االجر

چندتا سوال در مورد صدور اجراييه كه نام ببر براي چه چيزهايي اجرائيه صادر ميشه و بگو از 

  .كجا صادر ميشه

 ؟شرط داوري در برابر سند رسمي قابل پذيرش هست



 

 

اگر يه نفر بره خونه ديگري يه ليوان آب بهش بده بخوره بعد بگه من فكر كردم اب بوده  

 ؟ ولي مشروب بوده باشه در اصل ازش پذيرفته ميشه يا حد برش اجرا ميشه

براي نقل و انتقال اتومبيل از كجا استعالم مي گيري،تفاوت هاي تفكيك و افراز،در چه  

ت؟جريان صدور اجراييه چطوريه؟بيع شرط تفاوتش با قانون مواردي افراز به عهده دادگاه اس

ثبت،خيار شرط،خيارات مختصه و مشتركه،خيارات مختص بيع،خيار تبعض ثفقه،آيا تبعض  

 .ثفقه در اجاره هست؟در هبه چي؟مزاحمت،خلع يد،تصرف عدواني

ا  سردفتر برا چه كساني نميتونه سندتنظيم كنه؟مواردش گفتم.گفتن اين قسمت كه بر

خويشاوندان نسبي و سببي نميتونه با قانون دفاتر يكيه؟نه.گفتن به كدومش عمل بايد  

 اصولي گفتن.همين گفت …كرد؟قانون دفاتر.گفتن چرا؟گفتم چون قانون دفاتر گسترشش داده 

 .مؤخر خاص و مقدم خاص بحث تو رفتم ديگه… بگو

 اينا .…اگه در فقه شتر واصناف ديه درفقه؟واالن درقانون چجوري ديه رو تعيين ميكنن 

 .پرسيدن كنم فكر سوالو اين بود فقه رشتم بودش؟چون

 ؟ملك در جريان ثبت يعني چه

  اعتراض بحث نميشه؟بايد منتشر يعني دوبار؟ديگه همين ؟فقط…اگهي نوبتي چند بار

 ؟كنه مي منتشرش كي گفت بعد. گفتم مي رو  اگهي تجديد و اشخاص

 .موارد ضمان قهري 

 د اسقاط زمان قهرموار

 .تفاوت حق الثبت و حق التحرير .

 .جد پدري مي تونه در دفتر خانه شما معامله كنه 

 .تعدد جرم

  .كالهبرداري چيست

  .محيل . محتال و محاله عليه به چه معناست

 مواردي كه آگهي تحديد حدود الزم نيس 

 تفرق سن رشد در قانون مدني و ثب



 

 

 .فرق رهن در حقوق ثبت و مدني .

 هفرق عقد انتفاع و اجار 

 .چه كساني حق بازرسي از دفاتر اسناد رسمي دارند

 تشرايط اساسي معامال

 ه اهليت چي

 ه جهت نامشروع چي

 ه ي با جهت نامشروع سند بزنسردفتر ميتونه براي معامله ا

 ت جعل چيس

 تچند نوع اس

 هسردفتر چطوري ميتونه جعل كن

 هاگه سردفتر جعل كنه چه مسوليت هاي دار

 داز لحاظ انتظامي چه كارش مي كنن

 ي اعضاي دادگاه بدو

 ه وظايف سردفتر چي

 .منظور از محتويات و مندرجات سند چيه

برا  ?بزنه كه مرتهن خودش مورد رهن را بفروشد سردفتر ميتونه براي مرتهن و راهن وكالت 

كسر متراژ در  ?ملك ثبت نشده وجاري ميشه سند معامله تنظيم كرد وظيفه سردفتر چيه

اگر ملك  ?جرم خيانت در امانت  ?وجوهي كه در دفتر اخذ ميشود چه هستند ?مدني و ثبت

  ?شكيات نماز    ?اوت ثبت عادي و عمومي تف ?اضافه متراژ داشته باشد تكليف مالك چيه

اگه يه قاشق  ?مسئوليت كيفري سردفتر  ?جعل وانواع  ?عمليات مقدماتي ثبت ملك كال بگو

اگهي نوبتي و  ?صلح عمري?شراب بريزن تو پارچ وبخورن چه تاثيري در ميزان حد داره

خمس چيست و اگر خمس نداد چطور   ?معامله شخص نابينا چطوره?حدود زياد پرسيدن

اگه شخص معامله صوري   ?كه اجرائيه عليه شخصي صادر بشه وظيفش چيهكسي  ?ميگيرن

درمزايده مال كي  ?كنه و مال رو انتقال بده چطور ميشه برا كسي كه اجرا عليهش صادر شده

 ?به داين انتقال داده ميشه 



 

 

 هجعل مادي و مفادي و اينكه چور سردفتر ميتونه مرتكب جعل مفادي بش

 نآ وضوي جبيره و نحوه گرفتن

 ا حد شرعي حجاب و محارم خانم ه

 س جرم اختال 

اگر در هنگام سند زدن متوجه بشيم بنا اضافه مساحت داره چه كار انجام ميديم به عنوان  

 ر سردفت

اگر اشتباه در اندازه گرفتن مساحت باشه چطور؟ )مثال زمين نه در ده متر باشه ولي تو سند 

 (زده باشه صدمتر

 ؟آيا در قانون ثبت جرم خيانت در امانت وجود دارد

 رنماز مساف

 يجعل مادي و مفاد

 تقانون ثب ١00ماده 

 ل قانون تسهي

 يمشاغل منافي سردفتر

 ر تعليق فعاليت سردفت

 يثبت استعالمات –ردفتر انفصال س

 بانواع ايجا 

 نمعامله معارض و روند رسيدگي آ

 د ساله مرتكب قتي مي شود روند مجازات اين فر ١6پسر 

  –شرايط صحت معامله

 ه منظور از مشروع بودن چي

 متعدد مادي و معنوي جر

 تدر كدام اسناد براي تنظيم نياز به اجازه دادستان هس

 د ند خارج از محل دفترخانه سند تنظيم كندر چه مواردي سردفتر مي توا

 دنماز صبح قضا شده كي ميخونيد آهسته ميخونيد يا بلن



 

 

 ؟واسه همسر بردار ميشه سند زد 

 ؟واسه برادر همسر چي 

 همبناي حق الثبت و چند درصد

 هسردفتر چه كارايي انجام بده جاعل در اسناد رسمي ميش

 دكالهبرداري سردفتر ساده هست يا مشد

 يد صدور قبوض اقساطموار

 فوظايف هيئت تشخيص و حل اختال

 همدارك الزم براي تنظيم سند اجار

 ه امور حسبي چي

 دآيا نسخه پشتيبان ميشه بر متعاملين دا

 هسند مالكيت مافي ذم

 ي فك رهنو كي امضاء ميكه فسخ چ

 شمحاربه و مجازات

 م وكلت جايز است يا الز

 زن عقد جايطرق الزم كرد

 ت كدام شركت نامه در محضر قابل قبت هس

 ي خصوصيات حقوق ثبت شكلي هست يا ماهو

 ا تنظيم سند برا افراد نابين

 تتفوات محتويات و مندرجا 

 ن اسناد الزم االجرا دفاتر كدوما 

 طبيع شر

 تآثار ثب

كه با ( حيوان ، انساني بوده ١شخصي قصد شكار حيواني را دارد قتل او چه نوع قتلي است 

( حيوان واقعا وجود داشته ولي تير به  ۲لباس مخصوص خودشو به شكل حيوان در آورده  

 ه چوپاني برخورد مي كند كه قصد عبور از آنجا را داشت



 

 

 ي غسل ارتماس

 ناگه در ركعت آخر نماز جمعات رسيدين چيكار ميكني

 دفاصله دعوت تا تحديد حدو

 ض اصله تحديد حدود تا اعترا

 دمندرجات صورتمجلس تحديد حدو

 ه اخذ به شفع

 ا فرق نشر اكاذيب با افتر

 ي افتراي عملي و قول

 روظايف دفات

 رمسدوليت هاي سردفت

 دقتل شبه عم

 ي فرق مجهول المالك ثبتي و مدن

 ،خيار تبعض صفقه با مثال ، موراد منع و رد سردفتر ، براي نوه دايي ميشه سند زد 

 ه غسل جنابت چطوري

اگه بعد از جسل جنابت نماز بخوني بعد متوجه شي كه قبل از غسل آب به يه قسمت از بدن  

 هنرسيده احكام غسل و نماز طوري

 ل شرايط تحقق جع

 دفرق جعل و انكار يا تردي

 تدر چه مواردي سند عادي در حكم سند رسمي اس

 د در هبه طلب آيا مالكيت مافي الذمه پيش ميا 

 همدني حق شفع

 اويژگي هاي اسناد الزم االجر

 گ تجديد اسناد مالكيت.

 0١0مسئوليت كيفري سردفتر ماده 

 ناحياي اراضي موات و حيازت مباحات و طبق چه ايين نامه ميتونين مالك بشي



 

 

 -تعريف جعل در قانون مجازات-

 د اسباب تملك را نام ببري

 ؟حدنماز مسافرتى چند كيلومتر است:

 ،كامل توضيح بده واهليت رو 

 ه علل موجه

نماز ميت چند ركوع داره)سوال انحرافي( ضمان قهري توضيح بده و چه چيزهايي باعث 

 …ضمان قهري ميشه نام ببر

 نبراي استيفاء مثال بز

اگر يك سردفتري مرتكب قتل بشه و دادسرا براش حكم صادر كنه و حكمش بره به اداره  

 هثبت اداره ثبت چه عملي انجام ميد

 راگه تصادف كرده باشه چطو

 شاثار ثبت ملك و استثنا 

 ي مجازات تبعي چيه فرقش با مجازات تكميل

 د تعيف وديعه و آيا مستعير حق استفاده دار

 ن تعريف ره

 ه تفاوت رهن و وثيق

 ؟ تعريف معامله با حق استرداد و حق استرداد به نفع بايع است يا مشتري

 ؟دهنده هست يا مشتريدر بيع شرط حق تقاضاي ثبت با انتقال 

 ،جمع مجازات قصاص و حدي به چه ترتيب بعضي هاش مثال معامله معارض

 ، عوامل موجهه

 ،ضرورت

 ، اقاله ،اسم ديگش چيه

 ، مالكيت في دمه 

 ، عوامل سقوط تعهدات

 ، نماز ايات



 

 

 ،نماز ميت 

 ،وكدوما مفاديه ١00ماده 

 هاز يكي نماز ميت رو سوال كرده بودن كه خانمي ك عذر داره چطور بايد نماز ميت بخون

 هو ورود به كدوم صحن هاي حرم امام رضا امكان پذير

 دهمه صحن ها به جز گوهر شا ️✔ 

 ،،طبقات ارث

 ،در حالتي نميتوان به قران دست زد 

 ،فرق عاريه وقرض

 ،عمليات مقدماتي

 ه متونه سند بزن سردفتر براي چه كساني ن

 ،قانون ثبت ٥٣قانون دفاتر وماده٣١،فرق ماده

 تمنظور از سند درجه اول وسند تجديدي چيس

 ،،اگه از شيراز بياي چابهار نمازت چگونه ميشه واگر از چابهار برگردي وطن نمازت چطوره

 ،عاريه مضمونه

ني براش تنظيم  اگه بانك شخصي رو بهت معرفي كنه كه در آينده وام ميگيره آيا سند ره 

 يميكن

 ه راجب حدترخص شرعي و روز

 ودرجات مجازات تعزيري گفتن همه رو بگ

 ه سردفتر چه اسنادي رو نميتونه ثبت كن 

 ت مراحل ثب

 ثطبقات ار

 دثبت ضمانت در دفتر اسنا 

 ا گواهي امض

 قفرق انفصال با تعلي

  .سالم از من حق شفعه



 

 

  .ضمان درك

 كدرحق شفعه ضمان در

 .ثمن باكيه

  .مله معارض چيه وفرقش با انتقال مال غير و كالهبرداريمعا 

 هفرق معتمد ومعرف چي

بعضي هاش مثال معامله معارض،عوامل موجهه، ضرورت،اقاله ،اسم ديگش چيه،مالكيت في 

وكدوما مفاديه،باقيش زياد يادم   ١00دمه ،عوامل سقوط تعهدات،نماز ايات،نماز ميت ،ماده 

 ت نيس

 هسوال كرده بودن ك خانمي ك عذر داره چطور بايد نماز ميت بخون از يكي نماز ميت رو

 هو ورود به كدوم صحن هاي حرم امام رضا امكان پذير

 دهمه صحن ها به جز گوهر شا ️✔ 

طبقات ارث،در حالتي نميتوان به قران دست زد ،فرق عاريه وقرض،عمليات مقدماتي،سردفتر 

قانون ثبت ،منظور از سند ٥٣قانون دفاتر وماده٣١براي چه كساني نمتونه سند بزنه،فرق ماده

وسند تجديدي چيست .،اگه از شيراز بياي چابهار نمازت چگونه ميشه واگر از درجه اول 

چابهار برگردي وطن نمازت چطوره،عاريه مضمونه،اگه بانك شخصي رو بهت معرفي كنه كه 

 يدر آينده وام ميگيره آيا سند رهني براش تنظيم ميكن

 ر تعريف خيا 

 ت اهليت چيس

 ؟تواند ثبت كند؟؟براي نوه ي عموت ميتوني سند بزني؟سردفتر چه اسنادي را نمي

 ؟ فرق افراز و تفكيك

 دكداميك از نماز هاي مسافركامل خوانده ميشو

 روظايف سردفت

 هدرباره هيات نظارت توضيح بد

 نشوراي عالي ثبت توضيح بده حدود صالحيت و اقسام آ



 

 

 ك موارد در صالحيت دادگاه كيفري ي

 ا كيات غير قابل اعتنش

 يصالحيت تكميل

 نره

 ه شرايط صحت معامل

 ي مجازات هاي انتظام

 ي اعضاي دادگاه انتظام

شرايط قانون تعيين تكليف در ماده يك ، صالحيت هيئت حل اختالف، مواردي كه شامل 

 ي قانون تعيين تكليف ميشه ، سابقه ثبتي يعني چ

 ،غصب 

 ، هچه اسنادي رو سردفتر نميتونه تنظيم كن

 ر طريقه احراز هويت توسط سردفت

 م براي نوه عموت ميتوني سندبزني؟خيرچون ميشه قوم نسبي ازدرجه سوم طبقه سو

فرق افرازوتفكيك؟ )توجوابش حالت اشاعه درافراز و اشاعه داشتن يانداشتن درتفكيك و 

افراز  اينكه بعداز تفكيك ملك درحالت مشاع بودن به حالت قبل خودباقي ميمونه و اينكه در

 ( بين شركااختالفه و درتفكيك نه .. براشون مالكه

  :صالحيت تكميلي هم يكي از دوستان عزيز زحمت كشيدند توضيح دادند كه

 ه همون صالحيت جهاني تو قانون مجازاته ديگ

اگه با هيچ يك از صالحيتهاي سرزميني و واقعي و شخصي فعال و منفعل نشه به يك جرم  

 دكميلي يا جهاني ميشه رسيدگي كررسيدگي كرد با صالحيت ت

 هصالحيت سرزميني : بر حسب اينكه جرم در چه مكاني رخ داد

صالحيت واقعي :يعني شايستگي دادگاه براي رسيدگي بر حسب نوع جرم كه در خارج رخ  

 ه داد

صالحيت شخصي فعال :صالحيت دادگاه بر حسب تابعيت شخص مجرم كه در خارج 

 همرتكب شد



 

 

 هعل :بر حسب تابعيت شخص بزهديده كه در خارج رخ دادصالحيت شخصي منف

صالحيت جهاني يا تكميلي:صالحيت دادگاه بر حسب جرايمي كه به موجب عهدنامه ها 

 دمجرم در هر كشور يافت شود در آن مجازات ميشو

 ر مورد نام بب٤در مورد قانون تعيين اسناد فاقدسند مالكيت 

 يموارد محروميت ازحقوق اجتماع

 ؟ شرط چيستبيع 

 ؟ وظايف سردفتر اسناد رسمي

 !درباره هيات نظارت توضيح بده

 .شوراي عالي ثبت چيست حدود صالحيت و اقسام آن

 ١جرايم درصالحيت دادگاه كيفري 

 ؟ سردفتر چه اسنادي رانميتواند ثبت كند

 ر مورد نام بب٤درمورد قانون تعيين اسناد فاقدسند مالكيت 

 يموارد محروميت ازحقوق اجتماع

 سواالت با جواب 

 
مجازاتهاي انتظامي سردفتران و دفترياران با قيد موارد و درجات آنها + اعضاء كانون 

 ١سردفتر و  ۲دفتريارند كه  ۲سردفتر و   ٥نفر كه  7سردفتران و دفترياران چند نفرند ؟ ) 
دفتريار نيز عضو علي البدل هستند ( + مرجع رسيدگي به اختالف بين سردفتر و دفتريار ؟  

ردفتران و دفترياران ( + مرجع رسيدگي اختالف بين سردفتر با كارمندان دفتر ؟ +  )كانون س
چه عملي باعث انفصال دائم سردفتر مي شود ) تنظيم سند معارض و گرفتن وجه تحرير 

بيش از تعرفه ( + سند معارض ) سند موخرالصدور( + تشكيالت دفترخانه + حِبوه ) ارثي كه  
  بيع انواع+  يد قاعده( +  …برد مثل لباس و انگشتر و شمشير و  پسر بزرگ از لوازم پدر مي

 خيارات( +  ثمن تاخير و حيوان و مجلس)  بيع مخصوص خيارات+  شرط بيع مخصوصا”
 ظرف ”  حيوان ، ” كرد  فسخ را معامله توان مي  نخورده هم به مجلس كه زماني تا  ” مجلس)

” ، شرط ” براي فسخ ، مدت بگذارند ” ،  بزند هم به را معامله تواند مي مشتري روز سه



 

 

تاخير ثمن ” تاخير در پرداخت ثمن ” ، رويت و تخلف وصف ” وصف مبيع چيز ديگري باشد 
” ، غبن ” غبن فاحش ” ، عيب ” مبيع عيب داشته باشد ” ، تدليس ” مبيع با فريب دادن  

مي شود كه  مشتري فروخته شود” ، تبعض صفقه ” عقد بيع نسبت به بعض مبيع باطل 
مشتري مي تواند نسبت به قسمتي كه بيع واقع شده قبول كند و نسبت به قسمت كه بيع 
باطل بوده ثمن را استرداد كند ” ، تخلف شرط ( + غبن فاحش ) غبن در صورتي فاحش  

است كه قابل مسامحه نباشد ( + تحجير ) چيدن سنگ دور زمين يا كندن چاه تحجير است 
ولي ايجاد حق اولويت مي كند ( + طريقه گرفتن امضاء از زنداني در   و موجب مالكيت نيست

زندان ) دفاتر خاصي كه مجوز دارند و با حضور نماينده دادستان و سردفتر در محل زندان از 
زنداني امضاء گرفته مي شود ( + انواع شركتها و نحوه تشكيل )سهامي خاص : حداقل  

درصد   6٥درصد در بانك توديع و  ٣٥ليون ريال كه سهامداران سه نفرند با سرمايه يك مي
بين سهامداران تقسيم مي شود مدت مديريت دوسال و بازرس و درج در روزنامه رسمي  

الزامي است و سهامي عام : سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تامين مي شود و سرمايه 
د : بين دو يا چند نفر تشكيل  از پنج ميليون ريال نبايد كمتر باشد و شركت با مسئوليت محدو

مي شود و هرشخص به نسبت سرمايه خود مسئول ديون و تعهدات است و سرمايه اش 
حداقل يك ميليون ريال است ، سرمايه تحويل مديرعامل مي شود ، بازرس و تعيين روزنامه  

: كه  سلف)  بيع انواع( +  …اختياري و مديريت نامحدود است ، تعاوني و تضامني و مختلط و 

مبيع بعدا” تحويل ولي ثمن پرداخت مي شود ( و ) حال : كه مبيع و ثمن همزمان تحويل  
داده مي شود ( و ) نسيه : كه مبيع تحويل داده مي شود ولي ثمن پرداخت نمي شود ( و )  

مخصوصا” بيع كالي به كالي كه مبيع و ثمن بعدا” پرداخت مي شود ( + اسقاط كافه خيارات 
و ثبات عقود در متن سند قيد مي شود مثل اختيار فسخ معامله توسط فروشنده  ) براي قوام

كه ساقط مي شود ( + تعريف سرقت ) ربودن مال غير بدون رضايت او كه مي تواند تعزيري  
يا حدي باشد ( + جرم ) عملي كه قانون براي آن مجازات تعيين كرده باشد ( + تعدد جرم )  

شته باشد ( + تكرار جرم ) هرگاه شخصي به موجب حكم  شخصي كه جرمهاي متفاوتي دا
دادگاه محكوم شود و بعد از اجراي حكم دوباره مرتكب جرم قابل تعزير شود دادگاه مي تواند  
مجازات وي را تشديد كند ( + بيع شرط ) متعاملين با هم شرط مي كنند كه هرگاه در مدت 

سخ را داشته باشد يا اگر مقداري را رد كرد معين تمام مثل مبيع را به مشتري رد كند خيار ف 
خيار فسخ داشته باشد در بيع شرط به مجرد عقد ، مبيع ملك مشتري مي شود با قيد خيار 



 

 

براي بايع كه اگر مشتري به شرايط عمل نكند بايع مي تواند مبيع را استرداد كند ( + 
ردن مال ديگران را دارد ( كالهبرداري ) شخصي كه با وسايل متقلبانه و جعل قصد فريب و ب

+ سفته ) سندي است كه شخصي در تاريخ مشخصي تعهد به پرداخت آن مي كند ( + چك 
) نوشته اي است كه شخص آن را براي اخذ وجهي كه نزد بانك دارد به نفع خود يا ديگري 

صادر مي كند ( + صدور چك پرداخت نشده ) يا چك بالمحل چكي است كه در تاريخ  
جهي در بانك نداشته باشد يا كمتر از حد چك باشد ( + چك وعده دار ) چكي كه سررسيد و

نكاخ بين مرد با مادر   -١تاريخ روز نباشد ( + حد قذف ) لواط مرد با پسر ( + حد مصاهره ) 
نكاح   -٣نكاح بين مرد با زن پدر يا اجداد او يا زن پسر  -۲يا جدات زن او از نسبي و رضاعي 

ث از اوالد زن ( + حد ) مجازات ( + اقاله ) بر هم زدن معامله ( + تهاتر ) هرگاه بين مرد با انا 
دو نفر به هم مديون باشند بين دين آنها به يكديگر تهاتر برقرار مي شود ( + دفاتر موجود در  
دفترخانه ) دفتر جاري سردفتر براي تنظيم اسناد كه طبق بنچاق بايد حرف به حرف از اول تا 

” نوشته شود + دفتر ممنوع المعامله براي وارد كردن اسامي ممنوع المعامله و رفع  آخر عينا 
ممنوع المعامله + دفتر بازداشتي پالك براي وارد كردن پالكهاي بازداشتي و رفع بازداشت  

آنها + دفتر رپرتوار يا راهنما كه مانند دفتر تلفن انگشتي و بر اساس حروف الفبا است و براي 
اسم طرفين سند است كه در موقع يافتن سابقه به آنها رجوع مي شود و معموال”  وارد كردن 

دو جلد است يكي بر اساس نام معامل سند و ديگري بر اساس نام متعامل سند نوشته مي 
شود به همراه شماره و تاريخ و نوع سند + دفتر امانات براي وارد كردن ودايع بابت اجاره + 

ن مشخصات اسناد به ترتيب شماره در هر ماه و دفتر انديكاتور براي  دفتر تمبر براي وارد كرد 
وارد كردن يا صادر كردن نامه و استعالم و دفتر گواهي امضاء ( + آگهي نوبتي ) مربوط به 

امالكي است كه مجهول المالك بوده و براي جلوگيري از تضعيع حقوق آنها چهار بار در سال  
روز قابل   90ارديبهشت و اول آبان آگهي مي شود و ظرف  در اول مرداد ، اول بهمن ، اول

اعتراض و ظرف يك ماه قابل اقامه دعوي در دادگاه صالحه است ( + آگهي تحديد حدود ) 
روز قابل اعتراض و  ٣0بعد از آگهي نوبتي به منظور تثبيت حدود آگهي مي شود و ظرف 

امالك مجهول المالك ) امالكي  ظرف يك ماه قابل اقامه دعوي در دادگاه صالحه است ( +
كه مالكين آنها هنگام پالك كوبي حضور نداشتند ولي اسم آنها در دفتر توزيع اظهارنامه ثبت 

شده كه با مراجعه به ثبت مي توانند تقاضاي سند كنند + وقف ) اين است كه عين مال  
هم است و حبس و منافع تسبيل شود و ايجاب از طرف واقف و قبول از طرف موقوف علي



 

 

الزم مي باشد ( + وقف عام ) حاكم بايد قبول كند ( وقف خاص ) موقوف عليهم طبقه اول 
است ( + مقتضاي اطالق عقد ) اثري از آثار عقد كه اگر نسبت به آن ذكري در سند نيايد 

موجب حصول آن مي شود مثل اينكه در عقد بيع از محل تسليم مبيع چيزي گفته نشود كه  
د مورد نظر است ( + ضمان درك ) اگر بعد از قبض ثمن ، مبيع مستحق غير محل وقوع عق

شود بايد بايع از عهده خسارت برآيد ( + موانع عقد نكاح و ابراء )نكاح با پدر و اجداد و مادر و  
  اجداد و خاالت و عمات با  نكاح – برادر و خواهر با  نكاح – اوالد اوالدِ اوالدِ با  نكاح –جدات 

ق شفعه ) دو نفر كه در مال غيرمنقولي با هم شريك هستند نسبت به فروش سهم  ح(+  آنها 
ديگري حق شفعه دارند كه صاحب حق را شفيع مي گويند كه البته در حال حاضر براي 

فروش قدرالسهم يكي از شركا حق شفعه شريك ديگر مورد نياز نيست( + ايقاعات ) كاري  
به دو طرف ندارد و يكجانبه انجام مي شود مثل طالق كه نيازمند اجراء صيغه است ولي نياز 

اعم از خلع و مبارات و تدبير و مكاتبه و اقرار و جعاله و ايمان و نذر و ظهار و امان و عتق ( +  
مسئوليت سردفتر + تحديد حدود + وظايف سردفتر + هيات نظارت و حوزه صالحيت و  

فري سردفتر + بازنشستگي سردفتر ) وظايف آن + افراز + تفكيك + تقسيم + مسئوليت كي

 ( سالگي  6٥سن 

اين هم خارج از محدوده اختبار البته شايد براي اختبار هم به درد خورد : سقوط تعهدات )  
اقاله ” بر هم زدن معامله ” ، ابراء ” داين از دين خود صرفنظر كند ” ، تهاتر” دو نفر كه به  

ر مي شود ” ، مالكيت في الذمه ” وراث به مورث  هم مديون باشند بين دين آنها تهاتر برقرا
 غصب)  قهري ضمان –خود بدهكار باشند ” ، تبديل تعهد ” موضوع تعهد را تغيير بدهند ” ( 

 ” استيفاء ، ” شدن تلف سبب ” تسبيب ، ”  مال شدن تلف ” اتالف ، ” غير مال بر استيال ”
له اثبات دعوي ) اقرار ” حقي براي  اد –(  ” نمايد عملي به اقدام ديگري امر به كه كسي

غيرقايل شدن به ضرر خود ” ، اسناد كتبي ” هر نوشته اي كه در مقام دعوي قابل استناد 
باشد ” ، شهادت ” شهادت نامه سند محسوب نمي شود ” ، امارات ” برداشت قاضي از اوضاع  

كه به موجب آن   عقدي)  معاوضه:  جايز عقود –و احوال كه دليل امري باشد ” ، قسم ( 

  مالك مستاجر كه عقدي)  اجاره –طرفين مالي را مي دهند و مال ديگري را اخذ مي كنند ( 

  مدت با  مستاجره عين اجاره مورد و مستاجر كننده اجاره و موجر دهنده اجاره شود مي منافع
  مي انجام ثمره براي عامل با  درخت صاحب بين كه اي معامله)   مساقات –(  است معلوم

 آن سود در و كند  تجارت ديگر طرف تا  دهد مي سرمايه يكي كه عقدي)  مضاربه –شود ( 



 

 

 به به شخصي التزام)  جعاله –(  است مضارب عامل  و  مالك سرمايه صاحب هستند شريك

  به و است عامل  ديگر طرف و ملتزم جاعل نامعين يا  معين عملي قبال در معلوم اجرت اداء
يعه ) يك طرف مال خود را به ديگري مي سپارد تا مجانا” نگه ود –جعل مي گويند (   اجرت

  اجازه ديگري به طرفين از احد)  عاريه –دارد مودع وديعه گذار است و مستودع وديعه گير ( 

 –(  است مستعير گيرنده و معير دهنده عاريه شود منتفع مجانا” او مال عين از دهد مي

ين ديگري را نايب خود مي كند وكالت دهنده طرف از يكي آن موجب به كه عقدي)  وكالت
 از مقداري طرفين از احد آن  موجب به كه عقدي)  قرض –موكل و گيرنده وكيل است ( 

 مي مقترض و مقرض را طرفين بدهد پس روزي تا  كند مي تمليك ديگري به را خود مال
زميني را براي   طرفين از  احد آن موجب به كه عقدي)  مزارعه:  الزم عقود اما  و(  گويند

مدت معين به طرف ديگر مي دهد تا زراعت كند و حاصل تقسيم شود و سهم هر يك بايد 
 ذمه بر كه را مالي شخصي كه عقدي)   ضمان عقد –مشخص باشد مزارع عامل است ( 

  ثالث شخص و  له  مضمون ديگر طرف  و ضامن متعهد گيرد مي عهده به است ديگري
  ذمه از شخصي طلب آن موجب به كه عقدي)  حواله –(  است اصلي مديون يا  عنه مضمون

  ثالث شخص و محتال  طلبكار و محيل مديون شود مي منتقل ثالث شخص ذمه به مديون
  ديگر طرف مقابل در طرفين از احد آن موجب به كه عقدي)  كفالت –(  است عليه محتال

و طرف ديگر   مكفول ثالث شخص و كفيل متعهد نمايد مي تعهد را ثالث شخص احضار
  است احتمالي تنازع  از جلوگيري يا  اختالف و تنازع رفع براي)  صلح  –مكفول له است ( 

  موجب به كه است عقدي)  رهن –(  گويند مي متصالح را دوم طرف و  مصالح را اول طرف

 است مرتهن ديگر طرف و راهن دهنده رهن دهد مي داين به وثيقه  براي را مالي مديون آن
 را مالي نفر يك كه عقدي)  هبه –راي راهن الزم و براي مرتهن جايز است ( ب عقد اين و

 عين هبه مورد و متهب ديگر طرف و واهب  كننده تمليك كند تمليك ديگري به مجانا”
 در مشتري و بايع توافق از پس معلوم عوض به عين تمليك يعني)   بيع –(  است موهوبه

ول واقع مي شود مقدار و جنس و وصف مبيع بايد قب و ايجاب به بيع عقد آن قيمت و مبيع
معلوم باشد عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد ، 
در عقد بيع تسليم يعني دادن مبيع به تصرف مشتري و تاديه ثمن يعني ثمن را در موعد و  

ت از اينكه يك يا چند نفر در  عبار)  عقد تعريف  –محل طبق شرايط عقد بيع تاديه نمايد ) 

)  الزم عقد –مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد (  



 

 

 كه عقدي)  جايز عقد –(  باشند نداشته را آن فسخ حق معامله طرفين از  يك هيچ كه عقدي

آن است كه براي  )  خياري عقد –(  كند فسخ را آن بخواهد وقت هر  بتواند طرفين از يك هر

  آن تاثير كه است آن)  منجز  عقد –طرفين يا يكي از آنها يا شخص ثالثي اختيار فسخ باشد ( 

  فعل ، نتيجه ، صفت)  شرط –(  است معلق واال نباشد ديگري امر به  موقوف انشاء حسب بر

كه   ( نامشروع شرط ، باشد نداشته فايده و  نفع كه شرط ، غيرمقدور  شرط)  باطل شروط –( 

 سبب(  مجهول شرط ، عقد مقتضاي خالف شرط)  عقد بطالن شروط –مفسد عقد نيستند 

  ، طرفين اهليت ، آنها  رضاي و طرفين قصد)  معامله صحت شرايط – هستند عقد بطالن

  موجب به كه انتقاعي حق)  عمري –(  معامله مشروعيت ، باشد معين موضوع معامله مورد

به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي   شخص براي مالك طرف از عقدي
 برقرار معيني مدت براي مالك طرف از كه است كه انتفاعي حق)  رقبي –برقرار شده باشد ( 

  مي كه است سكني حق باشد مسكني در سكونت  انتفاع حق اگر)  سكني حق –(  گردد مي

لك براي حق انتقاع مدت ما  كه صورتي در)  مطلق حبس –(  باشد رقبي يا  عمري تواند

تعيين نكرده باشد و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت رجوع  
  و تصرف)  حيازات – شود مي زايل مال شدن تلف يا  مدت انقضاء با  انتفاع حق –كند ( 

  ملك در اشخاص حق) ارتفاق حق –(  استيال و  تصرف وسايل كردن مهيا  يا  است يد وضع

)  مباحات –(   زمين زير يا  برود باال كجا  هر تا  ملك يعني)  محازي فضاي –ير است ( غ

  و نباشد آن در زرع  و كشت كه آبادي و موات  اراضي مثل نيست اشخاص ملك كه اموالي

 . است باطل دين از فرار قصد به معامله –(  كنند تملك را آن توانند مي افراد

 

بخش تخصصی ، احکام و عقیدتی   3مصاحبه سر دفتری شامل  نکته :

در اين جزوه فقط سواالت بخش  االت روانشناسی و چالشی هست .، سو سیاسی

تخصصي رو جمع اوري كرديم . جهت اطالع از سواالت بخش روانشناسي و عقيدتي سياسي  

 /https://iranmosahebe.ir به سايت ايران مصاحبه مراجعه كنيد .

 


